
Projekty na čerpanie fondov EU predkladané obcou Smižany 
v roku 2010

1. Názov projektu: Lokálna inklúzia marginalizovanej rómskej komunity 
v obci Smižany

- rekonštrukcia,  rozšírenie   a modernizácia  existujúcej  budovy  ZUŠ  v Smižanoch 
(zateplenie  obvodového  plášťa,  výmena  okenných  a sklobetónových  výplní, 
rekonštrukcia  vstupnej  markízy,  obstaranie  IKT  a vnútorného  vybavenia  nového 
objektu – dvojpodlažná budova so zabezpečenou zdravotechnikou, vzduchotechnikou 
vykurovaním a elektroinštaláciou),

- program na  uľahčenie  prístupu  a úspešné  pôsobenie  MRK vo  vzdelávaní  na  ZUŠ 
(príprava a tvorba pedagogickej dokumentácie, zabezpečenie didaktických pomôcok, 
cyklus  dlhodobých doučovacích kurzov pre žiakov z MRK, získavanie praktických 
zručností  žiakova  prezentácia  na  verejnosti,  poznávanie  možností  a motivácia 
k ďalšiemu  vzdelávaniu  a uplatneniu  v praxi,  denný  letný  tábor)

Výzva:  LSKxP  –  ÚSVRK  –  2008/01.2  na  predkladanie  Žiadostí  o poskytnutie 
podpory Lokálnej stratégie komplexného prístupu 
Žiadosť zaevidovaná pod číslom: LSKxP-ÚSVRK-2008/01.2-020-KE
Celkové výdavky: 1 394 099,99 EUR
Celkové oprávnené výdavky: 1 207 730,32
Vlastné zdroje: 66 338,47 EUR
Požadovaná výška finančného príspevku: 1 141 391,85 EUR
Čas realizácie: 11/2010 – 07/2011 (termín závislý od dátumu vyhodnotenia 
projektovej žiadosti)

      Predkladaný: Úrad vlády SR – Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
Dátum podania: 18. 1. 2010
Hodnotenie: Žiadosť schválená - oznámené listom z 28. 5. 2010. Projekt realizovaný 
v r. 2010-2012 po predložení žiadostí na obidva projekty (investičný a neinvestičný).

2. Názov projektu: ČOV a stoková sieť v rekreačnej oblasti Čingov (k.ú. 
Spišské Tomášovce a Smižany

- spracovanie technickej a odbornej dokumentácie pre realizáciu projektu, 
- stavba verejnej časti kanalizácie vrátane súvisiacich prevádzkových súborov,
- stavba čistiarne odpadových vôd

Výzva: 2009-02 na predkladanie žiadostí o NFP v rámci oblasti zamerania Obnova 
a modernizácia základnej infraštruktúry a skvalitnenie životného prostredia
Žiadosť zaevidovaná pod číslom: ŠFM 5251/2010/ORIŠFM
Celkové výdavky: 3 690 688,27 EUR
Požadovaná výška finančného príspevku: 3 531 188,27 EUR

z toho príspevok Švajčiarskeho finančného mechanizmu: 3 001 510,03 EUR
Čas realizácie: 33 mesiacov (termín závislý od dátumu vyhodnotenia projektovej 
žiadosti)

      Predkladaný: Úrad vlády SR – Národný kontaktný bol pre Švajčiarsky finančný 
            mechanizmus 

Dátum podania: 1. 3. 2010
Hodnotenie: Žiadosť neschválená – oznámenie zo dňa 17. 6. 2010.  



3. Názov projektu: Dom sociálnych služieb v Smižanoch (výstavba Domu 
sociálnych služieb pre 106 klientov)

Výzva: ROP-2.1c-2010/02
Operačný program: ROP
Prioritná os: 2 Infraštruktúra soc. služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej 
kurately
Opatrenie:  2.1c  Budovanie  nových  zariadení  soc.  služieb,  sociálnoprávnej 
ochrany a sociálnej kurately

Žiadosť zaevidovaná pod číslom: NFP 22120120220
Celkové výdavky: 3 147 486,37 EUR
Celkové oprávnené výdavky: 2 861 953,92 EUR
Vlastné zdroje: 428 630,15 EUR
Požadovaná výška finančného príspevku: 2 718 856,22 EUR
Čas realizácie: 2011 - 2013 (termín závislý od dátumu vyhodnotenia projektovej 
žiadosti)

      Predkladaný: MVaRR  SR
Dátum podania: 26. 04. 2010
Hodnotenie: Žiadosť neschválená – oznámenie zo dňa 16. 6. 2010.


